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     Stichting Geschiedenis Fysiotherapie  
     Fysiotherapie in perspectief, 50 jaar verleden - heden.  
 
        
      De geschiedenis van de specialistenverenigingen in de  
     fysiotherapie 
 
 
      Tekst: Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer, 
 

 

 
Inleiding 
 
De fysiotherapie zoals wij die nu kennen 
vindt haar oorsprong in de negentiende 
eeuw. Een vak met een rijke geschiedenis 
dus.1 

In 1889 werd de Vereniging voor 
Heilgymnastiek opgericht, de voorloper  
 

 

van het KNGF. Ter gelegenheid van het 
125-jarig bestaan van de vereniging 
maakten we een filmpje.1 Kijk hoe 
de fysiotherapie zich door de jaren 
heen ontwikkeld heeft.1 

 

 

 
 

Film uit 2014 over 125 jarig bestaan fysiotherapie in Nederland (KNGF ism de SGF). 
 

Bron: http://www.sgfinfo.nl/2014/06/film-125-jaar-kngf/ 

http://www.sgfinfo.nl/2014/06/film-125-jaar-kngf/


1 
 

FysioPraxis februari 2021 
 

Van beroepsinhoudelijke- (BI’s) naar specialisten-verenigingen (SV’s). 

 

Voor de officiële oprichting van de eerste 
lidverenigingen waren er in Nederland 
verschillende vakgroepen actief. Zo waren 
er al werkgroepen actief op gebied van 
sport en manuele therapie. Deze 
werkgroepen hebben uiteindelijke geleid 
tot een, door het KNGF erkende, 
beroepsvereniging.  

In 1981 werd de Nederlandse Vereniging 
voor Fysiotherapie in de 
Sportgezondheidszorg (NVFS) opgericht. 
Dit was de eerste beroepsinhoudelijke 
lidvereniging van het KNGF.  

Enkele jaren later, in 1985, volgden de 
kinderfysiotherapeuten met de NVFK. 
Uiteindelijke groeide het aantal 
specialistenverenigingen uit naar het 
respectabel aantal van 13 verenigingen 
waarvan de laatste werd opgericht door 
de revalidatie fysiotherapeuten (NVRF) in 
2011. 

De Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 
(SGF) richt zich primair op de 
beschrijvende geschiedenis en 
documentatie van de Fysiotherapie in 
algemene zin in Nederland.  

De SGF enthousiasmeert uiteraard wel het  
schrijven van de geschiedenis van de 
afzonderlijke beroepsverenigingen. In dit 
kader was de SGF bijzonder verheugd dat 
in 2011 de NVMT als eerste vereniging 
een boek presenteerde in Jisp over de 
geschiedenis van de manuele therapie en 
de NVMT.2 Daarmee had de NVMT een 
primeur.2   

Ook interessant in dit kader is dat de 
kinderfysiotherapeuten, Regina Ram en 
Truusje Vrij, voor de SGF 
de kinderfysiotherapie in kaart brengen. 
Zie interview. 
 

 

 

In 2011 werd in Jisp het boek gepresenteerd “Over de geschiedenis 
van de manuele therapie”. 2,3 

 

 
 
 
 
 
Dr. Thom Terlouw, oud secretaris van de Stichting Geschiedenis 
Fysiotherapie schreef een boek over manuele therapie en werd 
uitgegeven door “2010 Uitgevers”. 2,3 

 

 
 
Geschiedschrijving Internationaal 
Wereldwijd organiseerde zich de 
fysiotherapie in 1951 door 11 nationale 
verenigingen voor fysiotherapie in de  

 
World Confederation for Physical Therapy 
(WCPT) en deze vertegenwoordigt nu 
meer dan 670.000 fysiotherapeuten 
wereldwijd via 122 aangesloten 

https://nvfk.kngf2.nl/actueel/nieuws/2019/12/van-de-geschiedenis-van-de-nvfk.html
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organisaties.4 Hierin zijn de 
specialistenverenigingen zoals de bijv. 
NVFS, NVFK en de NVMT vertegenwoordig 
in “Registered groups”. 
 
De geschiedschrijving van de “Registered 
groups” vindt veelal in tijdschriften die 
worden uitgegeven in specials voor de 4-
jaarlijkse congressen.  
Dit keer is er in FysioPraxis een special 
over bekkenfysiotherapie waar we graag 
de NVFB zelf aan het woord laten over de  

geschiedschrijving van hun eigen 
vereniging. 
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De Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF) heeft een ANBI status en is geheel 
afhankelijk van ondersteuning. U kunt ons steunen als begunstiger (€ 25 p/j) of als 
mecenas (€ 100 p/j).  
 
Voor info over de  Stichting Geschiedenis Fysiotherapie verwijzen we u naar de website van 
de SGF. 
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